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العالم

اليمن

ّ
«عداد الكوليرا» يتصاعد ...وخالفات الخليج تنعكس على الميدان
في وقت يسود فيه
االرتباك والغموض المشهد
السياسي واألمني ،ال يزال
المشهد اإلنساني على
حاله .موجة الكوليرا
لم تنحسر ،والحصار لم
ُيرفع ،والمجتمع الدولي
ومنظماته ووسائل إعالمه
لم تتحرر من سطوة المال
السعودي .الشيء الوحيد
الذي ّ
يتغير هو عدد ضحايا
الوباء القاتل
بـ ـع ــد أسـ ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن إع ـ ـ ـ ــان ت ـح ــال ــف
الـ ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ان ـت ـه ــاء دور
قطر فـيــه ،ال ت ــزال ارتـ ــدادات الخالف
ال ـخـل ـي ـجــي ع ـلــى م ـج ــري ــات ال ـص ــراع
ّ
تخوف
الجاري هناك تتبلور .يزداد
املـحــور املـعــادي لصنعاء مــن تزعزع
التحالفات التي شكلها على األرض،
ً
وال ـت ــي ه ــي أصـ ــا ع ـلــى خ ــاف دائ ــم
وت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب خـ ـس ــائ ــر كـ ـبـ ـي ــرة م ــادي ــة
وب ـش ــري ــة ف ــي أك ـث ــر م ــن ج ـب ـهــة ،كما
يدور الحديث عن انقسام ال ّ
مفر منه
ّ
فــي ظ ــل ت ـبـ ّـدل األوراق والـحـســابــات
وتصاعد وتيرة االتهامات املتبادلة
بـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وب ــن
وقـ ـط ــر ،إل ـ ــى درجـ ـ ــة أص ـب ـح ــت فـيـهــا
وســائــل إعــام األخـيــرة املــدافــع األول
عــن حـقــوق املــدنـيــن اليمنيني تحت
القصف والحصار!
فلكل صــراع خليجي ـ خليجي ،مهما
كـ ــان ب ـس ـي ـطــا ،ان ـع ـك ــاس واض ـ ــح على
املـيــدان اليمني ،وال سيما مــع تداخل
أطـ ــراف دول ـي ــة ف ــي الـ ـص ــراع ،ت ــرى في
ال ـب ـلــد الـفـقـيــر الـ ــذي ي ـح ـتــاج أك ـثــر من
نصف سكانه إلى مساعدات إنسانية
«عاجلة» ،ساحة مالئمة لالستقطاب
والتجاذبات اإلقليمية .هـذا االنعكاس
ي ـم ـك ــن ت ــرج ـم ـت ــه عـ ـل ــى األرض ع ـبــر
ال ـخ ـســائــر ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي يـتـكـ ّـبــدهــا
«ال ـت ـح ــال ــف» ،وع ـجــز ال ـق ــوات املــوالـيــة
للرئيس املستقيل عـبــد رب ــه منصور
هــادي عن تحقيق أي ّ
تقدم أو إنجاز،
إل ــى جــانــب ت ــزاي ــد ال ـحــديــث ع ــن ســوء
في التنسيق والتواصل في ما بينها
وفقدان ثقتها بعضها ببعض.

ً
ويـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس مـ ـ ـث ـ ــاُ ،جـ ـ ـ ــرح ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـج ـنــود ف ــي الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة ل ـهــادي
جـ ـ ـ ـ ــراء اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات داخـ ـ ـ ـ ــل م ـع ـس ـكــر
قــوات الشرطة العسكرية فــي مديرية
التواهي في عدن ،وذلك بسبب اقتطاع
قائد املعسكر جزءًا من رواتب الجنود.
ّ
وبينما ينتظر العالم تفكك أو ترابط
التحالفات ،يستمر وبــاء الكوليرا في
ّ
التفشي ،حاصدًا أكثر من  923مدنيًا
فـ ــي ع ـش ــري ــن م ـح ــاف ـظ ــة م ـن ــذ ن ـي ـســان
املـ ــاضـ ــي ،وف ـ ــق م ــا أع ـل ـن ـت ــه «مـنـظـمــة
الصحة العاملية» .وقالت املنظمة إنه
تم اإلبــاغ عن أكثر من مئة وعشرين
ألف حالة ُيشتبه في إصابتها بالوباء،
مشيرة إلى أن معظم هذه الحاالت ّ
تم
تسجيلها في أمانة العاصمة صنعاء،
حـيــث سـ ّـجـلــت  21538حــالــة ،تبعتها
م ـحــاف ـظــة الـ ـح ــدي ــدة بـ ـ ـ ـ ــ 14107ح ــال ــة،
وحجة بـ 13279حالة ،وعمران بـ13148
حالة.
وق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة الصحة
ف ــي ح ـك ــوم ــة «اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ» ف ــي ص ـن ـعــاء
عبد الحكيم الـكـحــانــي ،لــ«األخـبــار»،
إن «امل ـ ــرض ال ي ـ ــزال يـنـتـشــر وي ـ ــزداد
ات ـســاعــا» ،م ـحــذرًا مــن تـعــاظــم الـكــارثــة
اإلنسانية نتيجة الفجوة الكبيرة بني
االحتياجات على األرض واملساعدات
اإلن ـســان ـيــة م ــن امل ـن ـظ ـمــات ال ـت ــي تجد
صعوبة في إرســال شحنات أكبر في
وقت أقل.
ووفــق الـخـبــراء واألط ـبــاء ،فــإن السبب
الــرئ ـي ـســي مل ــوج ــة ال ـكــول ـيــرا الـحــالـيــة،
وه ــي الـثــانـيــة فــي أق ــل مــن ع ــام بعدما
سبقتها موجة أولى انحسرت في آذار
املاضي وحصدت  103أشـخــاص ،هو
الـعــدوان الـسـعــودي ،الــذي إضــافــة إلى
ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف امل ـن ـه ـجــي ألهـ ــداف
غ ـيــر ع ـس ـكــريــة ،وب ــاألخ ــص امل ـص ــادر
االح ـت ـي ــاط ـي ــة ل ـت ـغ ــذي ــة مـ ـي ــاه ال ـش ــرب
ومـ ـخ ــازن م ـع ــدات ال ـح ـفــر والـتـنـقـيــب،
يـفــرض حـصــارًا بــريــا وجــويــا وبحريًا
منذ آذار .2015
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم م ـن ـظ ـم ــة
«ي ــونـ ـيـ ـسـ ـي ــف» ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،م ـح ـمــد
األس ـ ـعـ ــدي ،ق ــد أش ـ ــار ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» إل ـ ــى أن «نـ ـص ــف حـ ــاالت
اإلصــابــة بالكوليرا هي من األطـفــال»،
مــؤكـدًا أن الـكــولـيـ ّـرا واح ــد مــن األوبـئــة
الـتــي «يـمـكــن تـجــنـبـهــا» ،لكنه فــي ظل
ّ
يتسبب فــي «مــوت
الـحــرب والـحـصــار
طـفــل يـمـنــي دون الـخــامـســة ك ــل عشر
دقائق» .ورغم وجود عالج ،من املتوقع
أن ي ــرت ـف ــع ع ـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا ب ـص ــورة

ُ
حصد الكوليرا أكثر من  923مدنيًا ،فيما أبلغ عن أكثر من  120ألف حالة مشتبه فيها (أ ف ب)

كبيرة نتيجة تواصل الغارات الجوية
لـ ـلـ ـع ــدوان ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـن ــع وص ــول
املساعدات اإلنسانية (ثلث املحافظات
اليمنية على شفير املجاعة).
ووفق أحدث اإلحصاءات الرسميةّ ،
تم
تدمير أكثر مــن  307خــزانــات وشبكة
مـيــاه ،إضــافــة إلــى مـئــات اآلب ــار ،األمــر
ال ــذي ت ــرك أكـثــر مــن  %85مــن السكان
يعانون من أجل الحصول على املياه
ل ـل ـش ــرب واالسـ ـتـ ـحـ ـم ــام ،ط ـب ـقــا لــأمــم
املتحدة.
وتزامنًا مع مناشدة صنعاء للضغط
على السعودية والدفع بها نحو الرفع
ال ـف ــوري لـلـحـصــار وال ـس ـمــاح بــدخــول
املـســاعــدات اإلنـســانـيــة الـطــارئــة ،أعلن
تحالف «الـقــوات البحرية املشتركة»،
ً
ال ــذي يـضــم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ودوال
أخــرى بينها اململكة املتحدة وفرنسا
واململكة الـسـعــوديــة ،تعزيز انتشاره
غ ــرب مـيـنــاء عـ ــدن ،بـعــد هـجـمــات قــال
إن ـه ــا ط ــاول ــت س ـف ـنــا ت ـج ــاري ــة أخ ـي ـرًا،
آخرها الهجوم املزعوم على ناقلة نفط
تحمل علم جزر مارشال لدى مرورها
في باب املندب مطلع الشهر الجاري.
وقال التحالف في بيان إن «الهجمات
األخـيــرة ضد سفن تجارية في خليج

ع ــدن وب ــاب امل ـنــدب تـظـهــر أن مخاطر
النقل في هذه املياه ال تزال موجودة…
في مواجهة هــذه التهديدات ،ستعزز
ال ـق ــوات الـبـحــريــة املـشـتــركــة وجــودهــا
لتأمني السفن التجارية وغيرها».
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ت ــداعـ ـي ــات ال ـخ ــاف ــات
الـخـلـيـجـيــة ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات الـيـمـنـيــة،

أعلنت «أنصار الله»
استهداف سفينة عسكرية هي
العاشرة منذ بداية الحرب
ش ـه ــدت ح ـض ــرم ــوت ،امل ـحــاف ـظــة الـتــي
بــاتــت تـشـكــل ال ـيــوم مـســرحــا لـلـصــراع
ب ــن األق ـ ـطـ ــاب اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة،
ميدانيًا ،عودة لتنظيم «القاعدة» ،بعد
عام من إعالن تحرير مدينة املكال من
قبضة التنظيم الــذي فــرض سيطرته
على املــديــريــات الساحلية للمحافظة
في ّ.2015
وتبنى «القاعدة» الهجوم على معسكر
ل ـل ـقــوات امل ــوال ـي ــة ل ـه ــادي ف ــي مــديــريــة
دوعن ،البوابة الغربية ملديريات وادي
حضرموت والصحراء ،وقال في بيان

إنه «استهدف معسكرًا لقوات النخبة
ال ـح ـض ــرم ـي ــة ب ـس ـي ــارت ــن مـلـغــومـتــن
وباألسلحة النارية ،في وقت مبكر من
صباح اإلثنني (املاضي)» ،مشيرًا إلى
أن «عددًا من جنود املعسكر قتلوا ،وتم
تدمير عــدد مــن ال ـعــربــات» ،فيما لقي
أحد مقاتلي التنظيم حتفه.
ووقـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط بـ ـل ــدة
بـضــة فــي محافظة حـضــرمــوت ،وهــي
املنطقة نفسها التي تعرضت لهجوم
بسيارة مفخخة يقودها انتحاري من
التنظيم نفسه الشهر املــاضــي .ويرى
املــراقـبــون فــي الهجوم رســالــة ،خاصة
ُ
أن ف ــي «ال ـق ــاع ــدة» ورقـ ــة ض ـغــط ت ــدار
بواسطة «أدوات محلية» عبر حلفاء
«استراتيجيني».
وتزامن الهجوم على منطقة بضة مع
املوعد الذي كان مقررًا لعقد االجتماع
األول لـ«املجلس االنتقالي الجنوبي»
في مدينة املكال (الثالثاء) ،قبل أن ُيعلن
تأجيله إلى موعد آخر .ورغم التقارير
الـتــي قــالــت إن الـتــأجـيــل ج ــاء «نتيجة
ل ـع ــدم تـمـكــن ب ـعــض قـ ـي ــادات املـجـلــس
وأعضائه املوجودين في الـخــارج من
الحضور إلى املكال في املوعد املحدد»،
فــإنــه يـطــرح عــامــات اسـتـفـهــام كبيرة
حول مستقبل الصراعات ،املحلية في
املـظـهــر واإلقـلـيـمـيــة ف ــي ال ـجــوهــر ،في
حضرموت ،وهل هي مرتبطة باألزمة
الخليجية الحالية.
أما في تعز ،فال تزال األنباء متضاربة
حول سيطرة قوات هادي على القصر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،ب ـع ــد احـ ـ ـت ـ ــدام املـ ـع ــارك
الشرسة منذ مطلع األسبوع الجاري،
ب ــن ه ــذه ال ـق ــوات م ــن جـهــة والـجـيــش
الـيـمـنــي وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة املــوال ـيــة
لحركة «أنصار الله» من جهة أخرى.
إلــى ذل ــك ،أعلنت «ال ـقــوات البحرية»
الـتــابـعــة ل ــ«أن ـصــار ال ـلــه» اسـتـهــداف
سـ ـفـ ـيـ ـن ــة ح ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـ ـق ـ ــوات
«التحالف» ،قالت إنها كانت «تقوم
بـ ــأع ـ ـمـ ــال عـ ــدائ ـ ـيـ ــة قـ ـب ــال ــة س ــواح ــل
مديرية املخا» جنوب غرب محافظة
تـعــز .ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء اليمنية
«سبأ» في صنعاء ،أمس ،عن مصدر
تأكيده «استهداف السفينة التابعة
لقوى ال ـعــدوان ،فيما أوضــح مصدر
آخــر أنها القطعة البحرية العاشرة
من ضمن الـبــوارج والسفن الحربية
الـتــي اسـتـهــدفـهــا الـجـيــش والـلـجــان،
إضافة إلى أكثر من  10زوارق حربية
منذ بدء الحرب.
(األخبار)

تقرير

ّ
بريطانيا تنتظر حكومتها :ماي تؤجل إعالن االتفاق مع الحزب اإليرلندي
واصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،أمس ،املفاوضات للتوصل
إلــى اتفاق مع الحزب «الديموقراطي الــوحــدوي» اإليرلندي الشمالي ،من
أجل استعادة غالبيتها املطلقة في االنتخابات واحترام الجدول الزمني
لـ«بريكست» ،لكن مــن دون إعــان أي اتـفــاق بسبب الحريق الكبير في
لندن.
وق ــال مـتـحــدث بــاســم ال ـحــزب «ال ــوح ــدوي» إن امل ـفــاوضــات الـجــاريــة منذ
أيــام عـ ّـدة «متواصلة ،لكني أعتقد أن ما يحصل في لندن اليوم ترك أثرًا
على األرجــح» ،في إشارة إلى الحريق الكبير الذي التهم برج «غرينفيل»
ً
ً
السكني في غرب لندن ليال ،موقعًا نحو  12قتيال و 74جريحًا ،بينهم
 20في حالة حرجة.
وكــان أول لقاء بني ماي وزعيمة الحزب «الــوحــدوي الديموقراطي» أرلني
فوستر ،قــد ُعـقــد بعد ظهر أول مــن أمــس مــن دون التوصل إلــى اتـفــاق.
ووصفت رئيسة الــوزراء املحادثات بأنها «مثمرة» ،فيما أعربت فوستر
عن أملها «في أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن».
ونقلت صحيفة ُ «ذي غارديان» عن مصادر من الحزب «الوحدوي» القول
إن االت ـفــاق قــد أنـجــز «بنسبة  .»%95وسـيـكــون على مــاي أن تستعيد
غالبيتها فــي أس ــرع وقــت ممكن ،وتطلق عملها الحكومي مـجــددًا لكي
تتمكن من خوض مفاوضات الخروج من االتحاد األوروبــي .وحرصت
مــاي التي ّ
تتعرض لضغوط من القادة األوروبـيــن من أجــل إحــراز تقدم

ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،عـلــى ال ـط ـمــأنــة ،قــائـلــة م ــن ب ــاري ــس إن «الـ ـج ــدول الــزمـنــي
ـاق على حاله وسيبدأ األسبوع املقبل» ،في وقت
ملفاوضات بريكست بـ ٍ
ّ
عبر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه ماي عن رغبته
ُ
في أن تنطلق هذه املفاوضات «في أسرع وقت ممكن» .ويفترض أن تبدأ
مفاوضات «بريكست» في  19حزيران ،لكن لم يعد هذا املوعد مؤكدًا.
وفــي السياق ،أعلن ممثل البرملان األوروب ــي في مفاوضات «بريكست»
غي فيرهوفشتاد أن االتحاد األوروبي سيبقي الباب مفتوحًا لبريطانيا،
من أجل العودة إلى االتحاد ،لكن بشروط أســوأ من تلك التي بمتناولها
اآلن .وبعد يــوم على إعــان فرنسا وأملانيا أن بإمكان بريطانيا العودة
عن «بريكست» إذا أرادت ذلــك ،أشــار فيرهوفشتاد إلــى أن الحسومات
على مساهمات بريطانيا املــالـيــة فــي املــوازنــة وخ ـيــارات االنـسـحــاب من
القوانني األوروبـيــة ستختفي إن فعلت ذلــك .وقــال في كلمة أمــام البرملان
األوروبي« :البارحة ّ
تحدث الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عن
ّ
باب مفتوح ،وقال إذا غيرت بريطانيا رأيها فإنها ستجد بابًا مفتوحًا».
وأضاف« :أستطيع القول إني أوافق ،أنا ال أتعارض معه ،لكن كما في أليس
في بالد العجائب ،ليست كل األبواب هي نفسها» .وتابع« :سيكون هناك
باب جديد مع أوروبا جديدة ،أوروبا بال خفوضات مالية وبال تعقيدات،
ّ
موحدة وبقوة حقيقية».
أما على الصعيد الوطني ،فتثير معارضة الحزب «الوحدوي» لزواج مثليي

الجنس واإلجهاض استياء في بريطانيا ،فيما ّ
تعبر إيرلندا عن قلق من
أن ّ
يؤدي مثل هذا التحالف إلى تهديد التوازن الهش للسلطة السائد في
ّ
إيرلندا الشمالية .وسيكون على تيريزا ماي وأرلني فوستر أيضًا أن توفقا
بــن وجهتي نظرهما حيال «بريكست» .فرئيسة الحكومة البريطانية
تدعو إلى «بريكست» بشروط «مشددة» يشمل بنحو خاص الخروج من
السوق األوروبية املوحدة ،فيما يدعو الحزب «الوحدوي» إلى «بريكست»
ّ
ّ
«مخفف» لتجنب العودة إلى حدود فعلية مع جمهورية إيرلندا.
ون ــدد زعـيــم الـحــزب العمالي جيريمي كــوربــن أيـضــا بمحاولة االئـتــاف
ً
ّ
هذه بني الحزبني ،قائال إنها ستشكل «تحالف الفوضى» .وطالب كوربن
أمس بتفاصيل االتفاق ،واصفًا إياه بـ«الحماقة» .كذلك ،دعا زعيم حزب
ّ
«العمال» إلى تحديد موعد لخطاب امللكة ،الذي كان من املفترض أن تلقيه
ّ
بعد االنتخابات البرملانية .وقال إن حزبه كان «متحدًا» و«جاهزًا» لتشكيل
حكومة بديلة.
من جهتهّ ،
عبر «الشني فني» ،التنظيم التاريخي للقوميني الكاثوليك ،عن
قلقه إزاء هذه املفاوضات .وقال ميشال غيلديرنيو أحد األعضاء السبعة
للحزب املنتخبني في البرملان إن «هذه الترتيبات تثير قلقًا» .وكانت تيريزا
ماي قد حاولت ،أول من أمس ،احتواء هذه املخاوف ووعدت بأن حكومتها
«ستكون وفية بالكامل» للتعهدات التي قطعت حيال إيرلندا الشمالية.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

